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Liesjärven Suojelu ry:n vuosikokous 2020 - 2021
Aika:
Paikka:

lauantaina 24.7. klo 14:00
Eräkeskus, Liesjärvi

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Simola avasi kokouksen klo 14:00.
2. Valitaan kokousvirkailijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Simola.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Riikka Mandelin.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Ostrow ja Markus Ostrow.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan läsnä olevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sääntöjen määräämässä ajassa, kirjeenä tai
sähköpostilla. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen sääntöjen mukaisen työjärjestyksen
ja se hyväksyttiin.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Riikka Mandelin esitteli tilinpäätöksen ja
tilintarkastajan lausunnon.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.
7. Päätetään hallituksen ja mahdollisten toimihenkilöiden kokouspalkkioista ja
muista korvauksista
Kokous päätti, että aikaisemmin hyväksytty käytäntö, että matkakulut ja muut
toiminnasta aiheutuvat kulut korvataan. Kokouspalkkioita ei makseta.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Liesun toimintasuunnitelma vuodelle 2021-2022
Tuleva toimintamme etenee Liesjärven alueen kirkkaat vedet -hankkeen kautta.
Saimme KVVY:n Tutkimus -osastolta tarjouksen asiantuntija-avusta. Työn
vastuuhenkilönä on Suunnittelupalvelut-osaston päällikkö Janne Pulkka, jolla on
yli 25 vuoden kokemus valuma-alueiden vesienhallintaan ja kunnostuksiin
liittyen. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, mutta se tehdään tarjoukseen
perehtymisen jälkeen mahdollisimman pian.
Vuosikokous valtuutti yhdistyksen hallituksen hyväksymään tarjouksen ja
allekirjoittamaan sopimuksen, kun tarjoukseen on perehdytty ja hallitus toteaa
sen vastaavan tavoitteita.
Pikkujärvien vesianalyyseista sovitaan KVVY Tutkimusosaston tai Lammin
biologisen aseman kanssa.
Liesjärven Osakaskunnan kanssa pidetään palaveri koskien rahaanomustamme. Hankkeen täsmentyessä pystymme osoittamaan rahan kohteen
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tarkasti, kuten vaaditaan.
Hankkeesta viestittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme käyttämään eri
viestimiä kertoaksemme hankkeen edistymisestä.
Yhteydet maanomistajiin otetaan asiantuntijan ohjeitten mukaan ja hänen
suosittelemassaan järjestyksessä.

Raija von Bell nosti esiin Kanteluslammin tilanteen, jota hän kuvasi erittäin
huonoksi. Hän kysyi, miksi yhdistys ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin?
Ulla Simola on selvittänyt aikaisempia toimia Kanteluslammin suhteen: Liesjärven
Kanteluslammin rannoille kerääntynyt muta on haitannut rantojen
virkistyskäyttöä, ja siksi ongelmaan on etsitty ratkaisua vuonna 2017. Järvestä,
lahdesta ja niiden välisestä ojasta otettiin silloin vesinäytteitä. Niiden analyyseja
verrattiin Liesjärvestä aikaisemmin otettuihin näytteisiin. Mitattiin veden
virtausnopeutta, ja asiantuntija Tuomo Mattila tutustui alueen maaperään ja
olosuhteisiin. Näytteet kertoivat, että vedessä on paljon eloperäistä ainesta ja
ravinnepitoisuudet olivat korkeat. Nämä yhdessä aiheuttavat sen, että mutaa
muodostuu humusaineiden ruskeaksi värjäämässä vedessä. Asiantuntijan arvio
oli, että tehokkain ratkaisu ongelmaan olisi mökkirantojen imuruoppaus.
Nyt vuonna 2021 tilanne on edelleen paha. Imuruoppaukseen ei kuitenkaan
Liesjärven Suojelulla ole varoja. Kokouksessa todettiin, että tämän tyyppiset
konkreettiset korjaustoimet kuuluvat paremminkin Osakaskunnan
tehtäviin. Päätettiin, että hallitus keskustelee mahdollisesta projektirahoituksesta
kohdistettavaksi Kanteluslammin kunnostamiseen.
Menoarvio koostuu lähinnä kirjekustannuksista, verkkosivujen ylläpidosta
matkakorvauksista ja pankin palvelumaksuista.
Henkilöjäsenmaksusta keskusteltiin vilkkaasti. Henkilöjäsenmaksu päätettiin
korottaa 30 euroon. Kannustetaan kaikkia jäseniä hommaamaan ainakin yksi uusi
jäsen. Potentiaalisia jäseniä on paljon. Ehdotettiin, että mökkiteiden
ilmoitustauluille sijoitetaan yhdistyksen mainos.
Esitettiin kysymys onko kenelläkään tietoa millä luvilla on Karjusillan alue
ruopattu. Ei ollut tietoa.
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Ulla Simola valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
10.Valitaan seuraavaa toimintavuotta varten hallituksen varsinaiset jäsenet ja
varajäsen
Kokous esitti, että toimintavuoden 2020-2021 hallitus jatkaa tehtävässä.
Hallituksen jäsenet suostuivat tähän ja hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat
Terho Jousi, Teuvo Tuominen, Timo Nortia ja Riikka Mandelin, varajäseninä Jorma
Linnanmäki. Kokous päätti, että Toini Nukari valittiin toiseksi varajäseneksi. Toini
Nukari on Ulla Simolan kanssa toteuttanut hankerahoitus-anomuksen ja hänen
asiantuntemuksensa vahvistaa hallitustyöskentelyä.
11.Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tapio Lustig. Varalle Erja Hartela.
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12.Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät aloitteet
Hallitukselle ei ole esitetty aloitteita.
13.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Esitettiin ja päätettiin, että vuosikokouksen lisäksi syksyisin ja keväisin pidetään
jatkossa kokous. Näissä kokouksissa ei tarvitse ”pelätä” henkilövalintoja14.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:16

Liesjärvellä

___________________________
Ulla Simola
kokouksen puheenjohtaja

____________________________
Riikka Mandelin
kokouksen sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi
___________________________ ____________________________
Heidi Ostrow
Markus Ostrow
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